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 الفصن اخلــاوص

 الٌقــىد والبٌــىك 

 (املصارف)البنــــوك  
هً مؤسسات مالٌة وسٌطة تقوم بتجمٌع مدخرات األفراد والوحدات االقتصادٌة التً تحقق فائضاً  -

 وتستخدمها فً إقراض األفراد والمشروعات . 

 ترب البنوك مؤسشات مالية وسيطة س: مب تفشر..  تع

  تقوم بالتعامل فً األموال ) اقتراض وإقراض ( . تعتبر مؤسسات مالٌة ألنها 
 . تعتبر مؤسسات وسٌطة ألنها تقوم بالوساطة بٌن جمهور المدخرٌن وجمهور المستثمرٌن 

 أهنية الوساطة املالية لمبنوك  س: مب تفشر ..

 دخرٌنمن صغارالم ) األموال ( ) المؤسسات المالٌة ( تجمٌع أحجام كبٌرة من المدخراتتستطٌع البنوك -1
 تسهل البنوك عملٌة االتصال بٌن المدخر والمستثمر .  -2
 كما أن البنوك تقلل من نسبة المخاطر التً ٌمكن أن ٌتعرض لها المدخرون .  -3
 تساعد علً زٌادة حجم االستثمارات فً المجتمع ) الدولة ( وزٌادة قدرته علً اإلنتاج .  -4

 أٌــــــىاع البــٍـــــىك
 ( البنوك املركزية :  1
 هو قمة الجهاز المصرفً .  -
السٌاسة بنك البنوك وضع وادارة  –بنك الحكومة  –النقود  –من أهم وظائفه الحٌوٌة التً ٌقوم ) إصدار  -

 النقدٌة فً الدولة بما لدٌه من وسائل الرقابة الكمٌة والنوعٌة ( . 

 : ( البنوك التجارية 2
 افة األفراد والمؤسسات المختلفةهو بنك نشاطه عام وغٌر متخصص ٌتلقً إٌداعات األفراد وٌمنحهم القروض لك -

 تتعامل هذه البنوك فً التموٌل قصٌر األجل . -
لم تعد وظٌفة البنوك التجارٌة تقف عند حد الوظائف النقدٌة أو التموٌلٌة التقلٌدٌة بل أصبح ٌقوم بالعدٌد  -

 شطة التً تدر علٌه عائداً كبٌر . من األن

 ( البنوك املتخصصة :  3
 وهً بنوك تخصص فً منح االئتمان ) أي القروض ( لنوع محدد من النشاط دون غٌره مثل

 الصناعٌة (  –الزراعٌة  –) البنوك العقارٌة  

 وك االستثىارية : ( البن 4
هً مؤسسات مالٌة وسٌطة تقوم بتجمٌع األموال التً تتوافر لدي المساهمٌن أو من خبلل طرح سندات  -

 فً السوق المالٌة ووضعها تحت تصرف المستثمرٌن . 
 تتعامل هذه البنوك فً التموٌل طوٌل األجل .  -
 .  تنتشر فً الدول المتقدمة مثل إنجلترا والوالٌات المتحدة -
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 صادي إلً ظهور نوعٌن جدٌدٌن من البنوك هما : *ولقد أدي التطور االقت

 أواًل : البنىك الشبهلة : 
وهً البنوك التً لم تعد تتقٌد بالتعامل فً نشاط معٌن أو فً منطقة أو إقلٌم معٌن أصبحت تحصل علً 

 األموال مصادر متعددة وتعمل فً مختلف األنشطة لتحقٌق التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة . 

 ثبنيًب : البنىك اإللنحرونية 
وهً بنوك تعمل بالكامل من خبلل اإلنترنت حٌث تتم المعامبلت والعبلقات فٌها من خبلل الوسائل  -

 ر . اإللكترونٌة ولٌس اللقاء المباش
 وتعرف هذه البنوك باسم البنوك االفتراضٌة .   -

 إصداز الٍقىد الىزقًُ والبٍىك 
 وضع الرِب والفضُ يف البٍىك :  – 1

كانت النقود فً بداٌتها من الذهب والفضة وقد وجد المتعاملون خطورة حمل الذهب والفضة فتم وضعها 
ه البنك برد الذهب والفضة لصاحب السند أو اإلٌصال عند لدي البنك مقابل إٌصال أو سند إٌداع ٌتعهد فٌ

 الطلب . 

 ظّىز األوزاق التجازيُ :  -2
بمرور الزمن وجد التجار أن انتقال ملكٌة السند أو اإلٌصال من فرد إلً أخر اسهل من انتقال الذهب أو 

والتً تنتقل ملكٌتها من الفضة عند إجراء المعامبلت التجارٌة وساعد ذلك علً ظهور األوراق التجارٌة 
 فرد ألخر بعد تظهٌرها أو التسلٌم . وهكذا بدأ التعامل بهذه السندات بدالً من الذهب أو الفضة . 

 ظّىز الٍقىد الىزقًُ :  –3
( أي السنداته األوراق التجارٌة )حٌنما استقر هذا النظام ووجد قبول من التجار والمتعاملٌن فٌه تحولت هذ

ود الورقٌة . والتً أصبحت نائبة ) أي النقود الورقٌة ( أو ممثلة للمعدن الموجود فً خزائن إلً ظهور النق
 البنوك ) من فضة أو ذهب ( . 

 الٍقىد الىزقًُ املشتقمُ :  –4
أرادت البنوك أن تحقق مكاسب من وراء النقود الورقٌة بأن تتوسع فً إقراض األفراد عن طرٌق إصدار 

ود ورقٌة مستقلة ( لحاملها ال ٌقابلها أو ٌوازٌها أي إٌداع نقدي من الذهب أو الفضة سندات مستقلة ) أي نق
 وفً نفس الوقت تتعهد بدفع قٌمة هذه السندات من الذهب أو الفضة عند الطلب .

 لبنوك يف إصدار النقود الورقية س :ماذا حيدث إذا .. أسرفت ا

 حقوق األفراد ضٌاع  – 2ٌعرض البنوك لئلفبلس              -1
 تعرض الدولة لؤلزمات االقتصادٌة  -3
 تدخلت الحكومات وقصرت إصدار النقود علً البنك المركزي .  -4
 وضعت قٌود علً إصدار النقود الورقٌة .  -5

 : الغطاء الٌقدي* 
النقود  أي ضرورة توافر نسبة من الذهب أو السندات أو األوراق المالٌة ذات القٌمة المستقرة مقابل إصدار

 الورقٌة من جانب البنك المركزي . 

 ( . يقحصر حق إصذار النقىد في الىقث الحبضر علي البنل الورمزي ) -(  ( أو ) س: ضع )

* بسبب إسراف البنوك فً إصدار النقود الورقٌة بما ٌزٌد ما عندها من ذهب ولذلك لجأت الحكومات إلً 
 والذي أصبح البنك المركزي . قصر إصدار النقود الورقٌة علً بنك واحد 
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 البٍىك والٍقىد االئتىاًٌُ 
الحظت البنوك التجارٌة أن األفراد ٌقومون بإٌداع النقود الورقٌة لدٌها مكتفٌن بالتعامل فٌما بٌنهم عن  -

 طرٌق الشٌكات . 
لودائع عن وذلك ألن األفراد ٌحتفظون بأموالهم فً صورة ودائع  لدي البنوك األفراد علً تداول هذه ا -

طرٌق الشٌكات فبل ٌضطر صاحب الودٌعة للذهاب إلً البنك وإنما ٌكتب شٌك ) والشٌك عبارة عن أمر 
 ٌطٌعه صاحب الودٌعة للبنك بأن ٌدفع من ودٌعته وحسابه مبلغاً من النقود لصالح شخص معٌن ( . 

مستغلة انتشار وقبول األفراد بدأت البنوك التجارٌة فً التوسع فً االقتراض بأكثر مم لدٌها من ودائع  -
 التعامل بالشٌكات مع مبلحظة أن هذه األموال التً ٌقرضها البنك لآلخرٌن ال تمنح فً شكل نقود مادٌة 
) بنكنوت ( وانما فً شكل حسابات تفتح باسم العمٌل وٌتصرف فٌها عن طرٌق الشٌك وهذا ما عرف 

 باسم النقود االئتمانٌة . 

 ة قابة عن أنشطة البنوك التجارية عمي .. غياب الرس: ما النتائج املرتتب

        تعرض البنوك لئلفبلس    -          سوف تسرف البنوك التجارٌة فً منح النقود االئتمانٌة لؤلفراد .  -
 ٌفقد األفراد الثقة فً البنوك  -ضٌاع حقوق األفراد              -       تعرض الدولة ألزمات اقتصادٌة  -

  : الحظ أى 
 النقود االئتمانٌة التً توسع فً إقراضها البنوك التجارٌة تعتبر مدٌونٌة علً البنوك التجارٌة .   -
) النقود االئتمانٌة لؤلفراد ألنها ٌجب أن تكون دائماً  ال تسرف البنوك التجارٌة فً منح هذه المدٌونٌة -

 علً استعداد للدفع نقداً للمستفٌد من الشٌك الذي ٌطلب الفرد صرفه فً شكل نقود ورقٌة . 
وتضع الدولة عن طرٌق البنك المركزي قٌوداً علً البنوك التجارٌة بالتوسع فً منح النقود االئتمانٌة  -

 ه البنوك بصفة عامة . شروطه وتراقب عملٌات هذ

 الفسق بني الٍقىد الىزقًُ والٍقىد االئتىاًٌُ
 : أ ( الٌقىد االئتواًيت 

 دفاتر أما الشٌك فهو وسٌلة انتقال هذه المدٌونٌة من عمٌل إلً أخر هً مدٌونٌة البنك كما أنها مسجلة فً 

 نقود إلزامٌة نهائٌة ٌقبل الجمٌع التعامل بها . :ب(الٌقىد الىرقيت

 لم تصل بعد إلً مرحلة النقود الورقٌة ) اإللزامٌة( :جـ( الٌقىد االئتواًيت

ويرجع ذلك إلي  : 

 لٌست نقود نهائٌة الن الفرد ٌطالب البنك بتحوٌلها إلً نقود ورقٌة  -
 البنكنوت(نقود غٌر إلزامٌة ما زال الفرد حر فً أن ٌقبل التعامل بها أو ال ٌقبلها ) أي ٌقبل التعامل بالشٌك أو ب -

 * تعسيف الٍقىد الىزقًُ :
هً أوراق نقدٌة تصدرها السلطات المختصة وملزمة للجمٌع فً التعامل والبنك المركزي له وحده  -

 الحق فً إصدارها فً مصر . 

 املؤسشات املالًُ الىسًطُ غري املصسفًُ

 ال ( باإلضافة إلً البنوك .األموشركات توظٌف  -صنادٌق االدخار  -) شركات التأمٌن  ووَ أوجمتّا :  -

 :  ِ* الدوز السئًشٌ هلره املؤسشات ِ

 الربط بٌن المدخرٌن والمستثمرٌن وتسهٌل االتصال بٌنهما .  -1
 تقلٌل تكالٌف اإلقراض واالقتراض .  -3     زٌادة حجم المدخرات وتوسٌع فرص االستثمار .  -2
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 (سىق تداوه األوزاق املالًُ البــىزصــــُ )أو 

علً حجم االستثمارات الجدٌدة التً ٌتم  –بصفة عامة  –ٌتوقف معدل النمو فً أي اقتصاد معاصر  -
 تنفٌذها وهذا ٌحتاج بالطبع إلً وفٌر الموارد المالٌة البلزمة . 

تكون متوافرة ذاتٌاً لدي الجهة المحتاجة للتموٌل سواء ) فرد أو جماعة أو حتى  هذه الوارد المالٌة قد -
 الدولة ( فتستخدمها مباشرة فً تموٌل استثماراتها الجدٌدة التً ترغب فً تنفٌذها . 

أما إذا لم تتوافر هذه الموارد المالٌة ذاتٌاً فان هذه الجهة نفسها مضطرة إلً اللجوء للغٌر لمدها  -
 ٌل البلزم وهنا نفرق بٌن حالٌتٌن : بالتمو

قد تلجأ الجهة ) التً تحتاج الموارد المالٌة ( إلً دعوة الغٌر للمشاركة معها فً التموٌل باعتبارهم  -1
 مساهمٌن فً المشروع المطلوب تنفٌذه . 

غوب تنفٌذه وقد تلجأ هذه الجهة إلً دعوة الغٌر القتراضها المال الذي تحتاجه لتموٌل االستثمار المر -2
 باعتبارهم دائنٌن فقط ولٌس ) مساهمٌن ( وهنا قد تلجأ الجهة لبلقتراض من : 

 أ ( إحدى وحدات الجهاز المصرفً ) كوسٌط مالً (
ب ( الجمهور مباشرة ) أفراد ومؤسسات ( من خبلل إصدار صكوك مدٌونٌة علً نفسها ) أوراق مالٌة 

 ام ( أو فً صور سندات طوٌلة األجل ( . ( وهً إما أن تكون قصٌرة األجل ) اقل من ع

 : الحظ أى 
أصبحت األسهم و السندات من أهم أسس الصور المعاصرة لتوفٌر التموٌل البلزم أما لتموٌبلالستثمارات  

 الجدٌدة أو غٌرها . 

 س: قارن بني : 

 السنــذ السهـــن
هو صك أو ورقة مالٌة تمثل حصة  -

 ساهمة ٌك فً رأس مال الشركة المالشر
أي أنه ٌمثل للشرٌك فً الشركة  -

فً الوقت ذاته  –أي السهم  –وٌمثل 
 الورقة المثبتة لهذا الحق 

هو صك أو ورقة مالٌة تمثل دٌناً لصاحبها تجاه الشركة  -
 المصدرة لها . 

وٌعتبر السند قرض طوٌل األجل تحصل عٌه الشركة  -
 من خبلل االكتئاب العام . 

شهادات متساوٌة القٌمة وقابلة  ٌصدر السند فً شكل -
 للتداول بالطرق التجارٌة . 

وقد تكون هذه الشهادات اسمٌة أي ٌحدد فٌها اسم  -
 صاحبها أو لحاملها دون تحدٌد السم صاحب الشهادة 

 * أذكر الفرق بني األسوه والشندات : 

 السنذ السهن
ٌحقققق لحاملقققة االشقققتراك فقققً إدارة الشقققركة أو  -

 ها .  الرقابة علٌ
 لٌس لحامل السند هذا الحق .  -

ٌحق لحامل السهم الحصول علً أربقاح إذا حقققت 
الشققركة أربققاح أمققا إذا لققم تحقققق فققبل ٌحصققل علققً 

 شًء 

أمققا حامققل السققند فلققه الحققق فققً الحصققول علققً  - 
فائقققدة ثابتقققة سقققنوٌاً بصقققرف النظقققر عقققن تحقٌقققق 

 الشركة أرباح أو خسارة  .  
سقترداد قٌمقة أسقهمه طالمقا ال ٌحق الحامل السقهم ا

 ظلت الشركة باقٌة وٌظل شرٌكاً فٌها . 
بٌنما ٌحقق لحامقل السقند اسقتٌفاء قٌمقة سقندة فقً  -

 المٌعاد المحدود وبعدها تنقطع صلت بالشركة 
ال ٌحق لحملة األسهم فً حالة حل الشركة وتصفٌتها استرداد قٌمتها إال بعد حصول حملة السندات  -

 والفوائد . علً قٌمة سنداتهم 
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ًُسىق األوزاق املال  : 

 تنظٌم خبلله عملٌة إصدار وتداول األوراق المالٌة وبصفة خاصة األسهم والسندات وغٌرها من األوراق المالٌة .  -

 وٌنقسم سوق األوراق المالٌة رئٌسٌن هما : 

 ولًُ : األأ ( سىق اإلصداز أو الشىق 
 اب (. تالمالٌة الول مرة من خبلل العملٌة المعروفة باسم عملٌة ) االكت وهو السوق التً ٌتم فٌها إصدار األوراق

 بة:حواالمح
 ٌتمثل فً طرح األوراق المالٌة للبٌع وعرضها علً الراغبٌن فً الشراء وفقاً إلجراءات حددها القانون . 

عند تأسٌسها أو عند اب باألسهم الممثلة لرأس مال الشركة المساهمة تفقد ٌتعلق االكت بة واألسهن :االمحح
 زٌادة رأسمالها بعد التأسٌس . 

عن شخص من األشخاص االعتبارٌة اب بسندات صادرة عن شركة أوتالكتفقد ٌتعلق ا : االمحئبة والسنذات
 العامة التً ٌحق ال إصدار مثل هذه السندات . 

 ب ( سىق التداوه أو البىزصُ : 
ٌها العارضون والطالبون لؤلوراق المالٌة التً سبق ٌقصد بالبورصة السوق المنظمة التً ٌجتمع ف -

إصدارها وذلك فً أوقات وأماكن محددة حٌث ٌتم لقاء وسطاء السوق لتنفٌذ أوامر عمبلئهم المتلقاة من 
 قبل أو أثناء فترة عمل ) البورصة ( لبٌع وشراء األوراق المالٌة .  

  : الحظ أى 
 فً البورصة هً األوراق التً استوفت الشروط المقررة لقٌدها فً البورصة .  األوراق المالٌة التً ٌسمح بتداولها -1

ٌقتصر التعامل داخل قاعة التداول علً وسطاء السوق المصرح لهم بالتعامل تحت إشراف الهٌئة القائمة علً  -2
 إدارة البورصة . 

النظامٌة ) خارج البورصة ( حٌث  هناك أٌضاً السوق غٌر –إلً جانب هذا السوق المنظم ) داخل البورصة (  -3
 . ٌتم تداول األوراق المالٌة غٌر المستوفاة بشروط القٌد فً البورصة ولحٌن إتمام إجراءات قٌدها

 
 أِي وظائف البىزصُ 

 تعبئة المدخرات وتوجٌهها إلً االستثمار فً قنوات شرعٌة منظمة تخدم االقتصاد الوطنً .   (1

 توفٌر سوق دائمة ومستقرة تٌسٌراً علً المدخرٌن المستثمرٌن.  (2
األوراق المالٌة إذا رغبوا فً بٌع ما فً حوزتهم من أوراق الحتٌاجهم للسٌولة توفٌر السٌولة لحائزي  (3

 النقدٌة . 
 توفٌر الضمانات البلزمة التمام الصفقات وفقاً لقواعد محددة مبسطة وشفافة .  (4
فٌر مؤشرات عن حقٌقة حجم النشاط ومستوي أداء االقتصاد القومً والتً تعكسها حركة أسعار تو (5

 أسهم الوحدات اإلنتاجٌة المتداولة بالبورصة. 
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 اخلاوص الفصنأسئمُ 

 اىجْىك اىَزخصصخ اقو اّزشبسًا ٍِ اىجْىك اىزجبسيخ .  (1

 فئ .  اىجْىك اىشبٍيخ ال رزقيذ ثْشبط ٍؼيِ رزؼبٍو (2

 ػجض اىْقىد أحيبًّب ػِ اىقيبً ثىظيفزهب مَخضُ ىيقيَخ  (3

 اىجْىك ٍؤسسبد ٍبىيخ وسيطخ  (4

 اخزفذ اىجْىك اىزجبسيخ في دوىخ ٍب .  (1

 ىٌ رزَزغ اىْقىد ثبىقجىه اىؼبً ٍِ أفشاد اىَجزَغ .  (2

 إسشاف اىجْل اىَشمضي في إصذاس اىْقىد اىىسقيخ .  (3

 مضي اىحشيخ ىجقيخ اىجْىك في إصذاس اىؼَالد اىىسقيخ . رشك اىجْل اىَش (4

    اىسهٌ واىسْذ .  – 1

 اىْقىد اىسيؼيخ واىْقىد االئزَبّيخ .  -2

 سىق اإلصذاس وسىق اىزذاوه . -3

      أ ( ٍب ػيىة ّظبً اىَقبيضخ ؟ 

 ٍبرا يقصذ ثبىْقىد وسيظ رجبسي ؟  ة (

 صيبدح ّشبط اىجىسصخ .  (1

 غيبة اىشقبثخ اىَحنَخ ػيي أّشطخ اىجْىك (2

 

اىْقىد اىسيؼيخ ( –اىجىسصخ  –) اىغطبء اىْقذي 

 ىك . سحت اىَذخشيِ أٍىاىهٌ ٍِ اىجْ
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 البـاب السادس
 العالقاث االقتصاديت الدوليت

 
 

ال تقتصر العبلقات االقتصادٌة علً األفراد المقٌمٌن داخل الدولة وإنما تقوم عبلقات اقتصادٌة بٌن أفقراد  -
 ٌنتمون إلً دولة مختلفة . 

 ( مع ذكر الشبب  ( أو )س :ضع عالمة)

 ( .  )لًُ عمٌ اٌتقاالت الشمع فًىا بني الدوه يقتصس العالقات االقتصاديُ الدو -

الن العبلقات االقتصادٌة الدولٌة متنوعة لتشمل انتقاالت السلع فٌما بٌن الدول ) التجارة الدولٌة ( وتشمل 
 أٌضاً انتقاالت عناصر اإلنتاج . ) كالعمالة ورؤوس األموال ( . 

 دية بني الدول ؟ س : ما النتائج املرتتبة عمي منو العالقات االقتصا

زٌادة حجم التبادل فً السلع والخدمات بٌن الدول وما ٌرتبط بها من عناصر اإلنتاج مثل ) العنصر 
 البشري ورأس المال ( . 

  التجازَ الدولًُ والتجازَ الداخمًُ

 * ٌظسيُ التجازَ الدولًُ : 
اسة أسباب تخصص الدول فً ( تتناول هذه النظرٌة دراسة أسس التبادل التجاري الدولً بمعنً در1

 إنتاج عدد من السلع واعتمادها علً االستٌراد من الخارج فً عدد أخر . 
 ( كما تتناول كٌفٌة تسوٌة المبادالت بٌن الدول ونظم المدفوعات الدولٌة . 2

    خصائص ٌظسيُ التجازَ الدولًُ

 وجىد اىحذود اىسيبسيخ  -1

 اخزالف اىؼَالد  -2

  ىؼبداد واىقيٌ اخزالف اىيغخ وا -3

 اسرفبع رنبىيف اىْقو -4

 وًـزاُ املدفىعات

 * هيزاى الودفىعاث 
 

سجل محاسبً منتظم لكافة المبادالت أو العملٌات االقتصادٌة التً تتم ما بٌن المقٌمٌن فً الدولة والمقٌمٌن 
 فً العالم الخارجً ) خبلل فترة معٌنة " سنة فً الغالب "  ( . 

 يعد ميزان املدفوعات بيانًا لمنركز القانوني لمدولة ؟  س: مب تفشر : ال

) النه سجل لما تحصل علٌه الدولة من إٌرادات من العالم الخارجً وما تدفعه من مدفوعات ولٌس بٌاناً 
 للمركز القانونً للدولة ( . ) أي بٌان ما إذا كانت الدولة دائنة أو مدٌنة ( .  

 أقشــاً وًزاُ املدفىعات

 

 اىشأسَبىيخ ٍيضاُ أو حسبة اىؼَييبد                   ُ أو حسبة اىؼَييبد اىجبسيخٍيضا
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 أواًل : هيزاى أو حساب العولياث الجاريت 
 

ٌتضمن عبلقة الدولة مع الخارج فٌما ٌتعلق بالتجارة الخارجٌة ) للسلع والخدمات ( وٌفرق عادة فً  – 1
 هذا المٌزان الحساب بٌن : 

  ) وٌشمل الصادرات والواردات من السلع ( :جارة الوٌظىرةهيزاى الت –أ 

 :هيزاى التجارة غير الوٌظىرة –ب 
 . ) وٌتضمن الصادرات والواردات من الخدمات غٌر المادٌة مثل الساحة أو النقل مثل قناة السوٌس 

 ارية أهه قشني ميزان املدفوعات ؟مب تفشر ..  يعترب ميزان العنميات اجل

بالصادرات ) دائن ( والواردات  زان العملٌات الجارٌة أهم قسمً نظام المدفوعات النه ٌتعلقٌعتبر مٌ
 مدٌن ( من السلع والخدمات والتً تؤثر تأثٌراً علً مستوي النشاط االقتصادي فً الدولة . )

 أوضاع هيزاى الودفىعاث : 
ت( كان المٌزان فً ) حالة فائض فإذا زادت المتحصبلت ) من الصادرات ( عن المدفوعات )من الواردا

 ( . والعكس عجز ، والتساوي ٌكون المٌزان متوازٌاً. 

 اى أو حساب العولياث الرأسواليت ثاًيًا : هيز
وٌتضمن هذا المٌزان العملٌات المتعلقة بحركات رؤوس األموال ما بٌن الدولة والدول األخرى وٌفرق 

وس األموال طوٌلة األجل وقصٌرة األجل وٌعتبر عادة فً حركات رؤوس األموال هذه ما بٌن رؤ
 رأس المال طوٌل األجل إذا زاد أجله عن عام وإال اعتبر قصٌر األجل .  

 ... أسباب انتقال رؤوس األموال مب تفشر .

 الن الدولة قد تحقق فائضاً أو عجزاً فً مٌزانها التجاري فتلجأ الدولة إلً اإلقراض واالقتراض . - 1
ن أجل تشجٌع صادرات الدولة بمنح الدولة المستوردة بعض القروض قصٌرة األجل التً تسقاعدها وم - 2

 . علً االستٌراد 

 اٌتقاالت زؤوض األوىاه
 أهم أشكاله :  وجحضونٌأخذ انتقال رؤوس األموال صوراً وأشكاالً متنوعة 

 أواًل : القسوض قصريَ األجن : 
 د تسوٌة العجز أو الفائض فً عبلقاتها التجارٌة . وهً تنتقل من دولة إلً أخري بقص – 1
وقد تعمل الدولة من أجل تشجٌع صادرتها إلً منح الدول المستوردة بعض القروض قصٌرة األجل  – 2

لتمكٌنها من االستٌراد منها وٌأخذ ذلك أشكال تسهٌبلت ائتمانٌة ) أي الدفع المؤجل ( لبلستٌراد فً الحال 
 والدفع المؤجل 

  : : القسوض وتىسطُ وطىيمُ األجن ثاًًٌا
 وهً قروض تزٌد علً العام وعادة تزٌد مدة القرض طوٌلة األجل عن خمس سنوات .  – 1
وترتبط هذه القروض عادة بالمشروعات االستثمارٌة ) فتموٌل هذه المشروعات ٌحتاج إلً فترة  – 2

 زمنٌة قبل أن تبدأ فً اإلنتاج ( . 

  ) املٍح ( :لمتٍىًُ املشاعدات االقتصاديُ :  اثالجـً

عرف بعد نهاٌة الحرب العالمٌة الثانٌة النظام الدولً هذا الشكل إذا تقدم بعض الدول الصناعٌة  - 1
 المتقدمة وبعض المؤسسات منحاً وإعانات للدول النامٌة : 

 أ ( لمساعدتهم فً جهودها ما أجل التنمٌة . 
 ب ( لمواجهة ظروف خاصة مثل الكوارث الطبٌعٌة كالزالزل واألعاصٌر أو الحروب  
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  تطىز الٍظاً االقتصادٍ العاملٌ

 ُالعـــىلـىــ 
شهد العالم علً مدار العقود العدٌدة الماضٌة تطورات سرٌعة ومتبلحقة وتعددت الجوانب السٌاسٌة   -

 واالقتصادٌة واالجتماعٌة : 
لعل أهم هذه التحوالت هو اإلزالة التدرٌجٌة للحدود غٌر الجغرافٌة بٌن الدول والكٌانات السٌاسٌة ، بحٌث 

 د القوانٌن التً تحكم كثٌر من األنشطة االقتصادٌة واالجتماعٌة . أصبح ٌسود اتجاه نحو توحٌ
 كما خرجت الدعوة إلً نشر الدٌمقراطٌة واحترام حقوق اإلنسان علً مستوي دول العالم المختلفة .  -

ٌشاهد المواطن حالٌاً فً أي دولة ما ٌحدث فً بقٌة دول العالم ، ذلك باستخدام األدوات اإللكترونٌة التً - 

 تساعده علً تغٌٌر محطات البث التلٌفزٌونً . 

 يالحظ أى
أنماط االستهبلك تتقارب علً نحو تدرٌجً بسبب تأثٌر اإلعبلنات التجارٌة العابرة للحدود ، وأٌضاً  

 وجود الشركات متعددة الجنسٌات وما تملكه من وسائل إلكترونٌة حدٌثة . 
آلن " العولمة " . هناك عولمة القوانٌن والسٌاسات هذه التحوالت وغٌرها هو ما أصبح ٌطلق علٌه ا -

 خاصة فً المجال االقتصادي ، العولمة االجتماعٌة ، والعولمة الثقافٌة ، العولمة العلمٌة .....

 وخاصُ االقتصاديُ وٍّا :  ا العىملُ إًذ   
قتصادي علً معناها أن كل كٌان اقتصادي ٌتكامل وٌندمج مع كٌانات أخري لٌتكون من الكل مجموع ا

مستوي العالم ٌخضع للقوانٌن والقواعد ذاتها بغض النظر عن خصوصٌة هذه الكٌانات سواء كانت متقدمة 
أم مختلفة ، فقٌرة أم غنٌة ، وال ٌفرق بٌنها سواء إعطاء مهلة من الوقت لكً تلحق الكٌانات الضعٌفة 

 بالمجموع . 

  : ُزافق العــىمل 
كل اإلنتاج ذاته ، إذ تغٌرت دوال ) مكونات ( اإلنتاج أصبحت أهم حدوث تحوالت عدٌدة فً هٌ – 1

 المدخبلت ، تتمثل فً المعرفة والمعلومات وأنواع جدٌدة من المواد األولٌة تحل محل المواد التقلٌدٌة 
قٌام ثورات علمٌة عدٌدة خاصة فً مجال الزراعة ، ٌتضح ذلك فً الهندسة الوراثٌة وظهور  – 2

ن النباتات والحٌوانات وظهرت ثورات فً مجال اإللكترونات الدقٌقة ، الطٌران المدنً ، سبلالت جدٌدة م
 تكنولوجٌا المعلومات ، أجهزة الربوت . 

مدفوعة بالتقدم فً  –أضعاف حركة التبادل التجاري ذاته  –ازدادت حركات رؤوس األموال كثٌراً  – 3
أخري مستفٌدة من مناخ التحرر فً السٌاسات وسائل االتصال من جهة ، وبدافع المضاربة من جهة 

 واالقتصاد من جهة أخري . 
ألقت العولمة بظبلله علً طرق األداء فً االقتصادٌات الوطنٌة ذاتها حٌث أسهمت فً التحرٌر داخل  -4

عدٌدة أمام الدول علً الدول النامٌة مع منحها فرص وفرض العدٌد من الندٌات االقتصادٌات الوطنٌة 
  :وٌتم ذلك من خبلل المتقدمة إذا استطاعت أن تستفٌد منها وهو ما ٌعد تحدٌاً ، 

 طورت جهازها اإلنتاجً .  – 1
 تنتج بتكلفة اقتصادٌة افضل من غٌرها .  – 2
 ذات نوعٌة جدٌدة لتكون لها مٌزة تنافسٌة . تنتج منتجات  -3
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 طورة ، السٌاسات الواعٌةجٌا المتخاصة إذا كانت تعمل فً ظروف إنتاجٌة أفضل من حٌث التكنولو
 العلمٌة والسوق ..........المشجعة علً اإلنتاج ، توافر المهارات اإلدارٌة و

 جاء اتفاق الجوانب التجارٌة لحماؤٌة حقوق الملكٌة الفكرٌة ) التربس ( لٌجعل األمر أكثر صعوبة من حٌث :  -4

 أ ( إطالة مدة الحماٌة . 
 ب ( توسٌع نطاقها لتشمل المنتجات باإلضافة إلً وسائل اإلنتاج .

 هذه األحكام وغٌرها . ج ( فرض عقوبات اقتصادٌة شدٌدة علً مخالفة 

 * علي الدول الساعيت للتقدم أى : 
تعنً بتنمٌة مواردها البشرٌة أي العناٌة بالتعلٌم ومكوناته المختلفة مع التركٌز علً عنصر الجودة  - 1

 التعلٌمٌة 
 .  العناٌة بالبحث العلمً والتطوٌر - 2
 لدٌها  تعنً بتطوٌر إنتاجها كماً ونوعاً ، ورفع مستوي الكفاءة - 3
تعنً بخلق طلب متمٌز لدي القطاعٌن العام والخاص علً المنتج التعلٌمً المتمٌز من جهة ونتائج  -4

 البحث والتطوٌر من جهة أخري 
 تعنً الدول النامٌة بخلق تكامل اقتصادي فٌما بٌنها ، ولعله من األفضل للدول العربٌة  -5
هارات المهنٌة واللوجستٌة التً تؤهلهم للحصول علً من الم على مستوى األفراد ٌجب اتقان العدٌد -6

 فرص عمل فً الداخل أو الخارج .
 

  القىٍ االقتصاديُ السئًشًُ يف العامل املعاصس

نتٌجة إنطبلق الثورة العلمٌة والتكنولوجٌة بصفة عامة وثورة علوم االتصاالت ، الحاسب األلً بصفة 
 ل النصف الثانً من القرن العشرٌن . خاصة شهد العالم معدالت متسارعة للنمو خبل

جاء هذا النمو غٌر متوازن بٌن المجتمعات المختلفة بل وبٌن الفئات والمناطق المختلفة داخل المجتمع 
 الواحد . 

ان وأوروبا والوالٌات المتحدة وكندا ، ) الجزء الشمالً من الكرة األرضٌة ( مثل الٌاب أ ( شوبه هحقذم
 وتوفر دخوالً مرتفعة لمواطنٌها وتتمٌز بتطور هٌاكلها االقتصادٌة وهً تحقق معدالت نمو مرتفعة 

) الجزء الجنوبً من الكرة األرضٌة ( فً شرق ووسط وجنوب أسٌا وقارة أفرٌقٌا  جنىة هخحلفة ( 
ثناء دول النمو األسٌوٌة وجنوب أفرٌقٌا والصٌن وبعض وقارة أمرٌكا الجنوبٌة ) البلتٌنٌة ( مع است

الدول العربٌة البترولٌة ، دول هذا الجزء الجنوبً تعانً من التخلف النسبً لهٌاكل اقتصادٌاً وتنمو 
 بمعدالت محدودة ، وال توفر إال مستوٌات منخفضة من الدخول لمواطنٌها . 

 ذسٓ اىجْل اىذوىيً اىزي يص 2003رقشيش اىزَْيخ في اىؼبىٌ  ػبً 
ٌحذ أنه برغم االنخفاض الطفٌف للنسبة المئوٌة للسكان الذٌن ٌعٌشون فً فقر مدقع ) أي الذٌن ٌعٌشون علً  -

%  21ملٌار نسمة فً نهاٌة القرن العشرٌن أي بنسبة  1.2أقل من دوالر واحد فً الٌوم ( إال أن عددهم 
 سمة . ملٌار ن 6تقرٌباً من سكان العالم البالغ حوالً 

% تقرٌباً من إجمالً  51كذلك ترتفع نسبة الفقراء الذٌن ٌعٌشون علً أقل من دوالرٌن فً الٌوم الواحد إلً  -
 ملٌار نسمة ( .  3عدد سكان العالم ) حوالً 

اتسعت ظاهرة عدم المساواة فً توزٌع الدخول علً مستوي العالم بل وتضاعف فً األربعٌن سنة األخٌرة  -
دولة بحٌث وصل متوسط الدخل اآلن فً الدول  21دولة أفقر  21توسط الدخل فً أغنً الفارق بٌن م

     مثل متوسط الدخول فً الدول األفقر .  37األغنى حوالً 
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 * الدوه ذات الدخن األكرب عمي وشتوي العامل وهي عمي الرتتيب : 
 كندا –إيطاليا  –فرنشا  – املىمكة املتحدة –أملانيا  –اليابان  –الواليات املتحدة األوريكية 

  ً11ٌبلحققظ أن هققذه الققدول ) باسققتثناء كنققدا ( حجققم دخلهققا ٌفققوق الترٌلٌققون دوالر وٌصققل قٌمتققه إلقق 
 ملٌون دوالر تقرٌباً فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة . 

  هققذه الققدول تكققون فٌمققا بٌنهققا " مجموعققة السققبعة " وهققً تجتمققع بشققكل دوري للتنسققٌق فٌمققا بٌنهققا
قعها من كل كا ٌجري فً العالم باعتبارها المحتكرة لقرابقة ثلثقً دخقل العقالم بأسقره ، بخصوص مو

 وأقل قلٌبلً من نصف حجم تجارة العالم فً السلع 
  ا ، وبحسقاب الققوة الشقرائٌة الحقٌقٌقة للقدخل 1391متوسط دخل الفرد فى مصر حوالى ًٌ دوالر سقنو

ا 3491ٌرتفع منوسط الدخل الى  ًٌ  دوالر سنو
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